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MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

YABANCI DİL EĞİTİMİ VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve 

değerlendirme esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönerge; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı 

eğitim programına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun, 44. 

ve 49’uncu maddeleri “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile 23.03.2016 tarih ve 29662 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen; 

 

a)   Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini, 

b)   Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını, 

c)   İlgili kurul: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu, 

d)   Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü, 

e)   Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu, 

f)  Yeterlilik sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen 

yabancı dilde yeterlilik sınavını, 

g) Yılsonu Sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen 

zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programının sonunda yapılan yabancı dil sınavını, 

h) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu yabancı 

dil derslerinden muaf olmak için girilen sınavı, 

ı) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendi kapsamında fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında okutulması 

zorunlu olan yabancı dil derslerini, 

i) Yabancı Diller Yüksekokulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulunu, 

ifade eder.  

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitim Programına İlişkin Esaslar 

 

Akademik takvim 

 

MADDE 4 - (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri Senatonun kararıyla belirlenen akademik 

takvim çerçevesinde yürütülür. 

 

MADDE 5 - Zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim üyesi/öğretim elemanları 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının talebi üzerine Yüksekokul 

Müdürlüğünce görevlendirilir. 

 

Derslerin programlanması 

 

MADDE 6 - (1) Ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri, her yarıyıl için 

toplam 56 saatten az olmamak üzere en az iki yarıyıl olarak programlanır. 

 

Derslerin saatleri ve kredi değeri 

 

MADDE 7 - (1) Zorunlu yabancı dil dersleri ile seçmeli yabancı dil derslerinin saatleri ve 

kredi değerleri, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurullarınca belirlenir. 

            

Başarı Durumu  

 

MADDE 8 - (1) Zorunlu yabancı dil dersleri başarı durumu, Malatya Turgut Özal 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. 

 

Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı 

 

MADDE 9 - (1) Ortak zorunlu dil muafiyet sınavı; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran öğrencilere, yılda bir kez olmak üzere güz dönemi 

başında uygulanır. 

 

(2) Öğrenciler sınava, ilan edilen gün, saat ve salonda girmek zorundadır. Bu sınava 

katılamayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz. 

 

(3) Ortak zorunlu dil muafiyet sınavına; üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler girer. Öğrenciler not yükseltmek amacıyla 

Yeterlilik Sınavına giremezler. 

 

(4) Sınav görevlilerinin görevlendirilmeleri, sınav salonlarının düzenlenmesi, sınavın 

uygulanması ile ilgili çalışmalar, sınava girecek öğrencisi bulunan birimler tarafından yapılır. 

 

(5) Ortak zorunlu muafiyet sınavından alınan puana göre, öğrencinin; verilmesi zorunlu olan 

yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı belirlenir. 

 

(6) Aşağıdaki öğrenciler ortak zorunlu dil derslerinden muaftır: 

 

a) En az son beş yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 

konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği lise öğretim kurumlarında eğitim 

görüp, lise öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, 



b) Yükseköğretim Kurumu (YÖK) veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM) tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla 

eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden 60 ve 

üzeri puan alarak başarılı olanlar, 

 

(7) Beşinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönerge 

hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın son beş yıl içerisinde yapılmış 

olması gerekir. 

 

(8) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden 

muaf olabilmek için Senato tarafından kabul edilen gerekli belgeleri akademik takvimde 

belirtilen Muafiyet Sınavı tarihinden 7 (yedi) gün önce Yabancı Diller Yüksekokuluna teslim 

etmek zorundadır.  

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı başvurusu 

 

MADDE 10 - (1) Seviye tespit/muafiyet sınavı başvuruları Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından belirlenen tarihler arasında alınır. 

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavının değerlendirilmesi 

 

MADDE 11 - (1) Yeterlilik Sınavına girerek 100 tam puan üzerinden 60 ve üzeri puan 

alanlar, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Aldıkları puan zorunlu yabancı 

dil derslerinin yerine işlenir.  

 

(2) Hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, başarılı oldukları dilin ortak zorunlu dersinden 

muaf sayılırlar. Muaf olan öğrencilerin başarı notu AA olarak öğrenci otomasyon sistemine 

aktarılır. 

 

(3) ÖSYM tarafından ek yerleştirme ile yerleştirilen öğrenciler Malatya Turgut Özal 

Üniversitesinin kayıt işlemleri sona erdiği gün itibari ile 7 iş günü içinde Yabancı Diller 

Yüksekokulu Yönetim Kurulunun belirleyeceği muafiyet sınava girerler. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarına İlişkin Esaslar 

 

Zorunlu hazırlık sınıfı açılması 

 

MADDE 12 - (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının açılmasına ilişkin 

öneri; ilgili birimin talebi, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun görüşü, 

Senato’nun kararı uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile yürürlüğe girer. 

 

(2) Hazırlık sınıfları akademik takvimi her yıl Senato kararıyla belirlenen akademik takvim 

çerçevesinde yürütülür. 

 

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet  

 

MADDE 13 - (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına tabi olup aşağıdaki özellikleri 

taşıdığını belgeleyen öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından 

önce Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurmaları halinde seviye tespit ve yeterlilik sınavına 

girmeden zorunlu hazırlık eğitiminden muaf sayılır: 



a) En az son üç yılında, İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke 

vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğrenimini bu 

kurumlarda tamamlayanlar. 

 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 

100 üzerinden asgari 70 puan alanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan alarak başarılı olanlar. 

 

Eğitim-öğretim süresi ve ders saatleri 

 

MADDE 14 - (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi bir eğitim-öğretim 

yılıdır. Bu süre en çok bir eğitim-öğretim yılı uzatılabilir.  

 

(2) Yabancı dil hazırlık sınıflarında yabancı dil, İngilizcedir, gerektiğinde diğer yabancı 

dillerde de senato kararı ile hazırlık sınıfı açılabilir. 

 

(3) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir, dinleyici veya özel öğrenci kabul edilmez. 

 

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında haftalık ders saati, tüm düzeyler için 24 

saatten az olamaz. 

 

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminde geçen süre önlisans/lisans/lisansüstü eğitim-öğretim 

süresinden sayılmaz. 

 

Devam zorunluluğu 

 

MADDE 15 - (1) Hazırlık sınıfında devam zorunludur. Toplam yıllık ders saatinin %20’sine 

devam etmeyen  öğrenci devamsızlıktan kalır. Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer 

benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar da bu %20 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir. 

 

(2) Mazeretler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği dikkate alınarak, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.  

 

(3) Yılsonunda devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılır ve 

hazırlık sınıfında aynı eğitim öğretim yılı içinde yapılan yılsonu sınavına, açılması halinde 

bütünleme sınavına alınmazlar. 

 

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde 

belirlenen ders kaydı süresi bitimine kadar dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokuluna 

başvurmaları halinde hazırlık sınıfından vazgeçebilir. Ders kaydı süresi bittikten sonra 

yapılacak başvurular işleme alınmaz. 

 

Değerlendirme ve sınavlar 

 

MADDE 16 - (1) Yılsonu başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak yöntemler ve 

bunların yüzde ağırlıkları ilgili kurul kararı ile belirlenir. Buna göre akademik yılsonunda 

yılsonu başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler hazırlık sınıfını 

başarmış sayılır. 

 

(2) Sınavlara girmeyen öğrencinin sınav notu sıfır (0) olup girmedi yazılır.  

 



(3) Yılsonu sınavı, yılda bir kez yabancı dil hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda Yabancı 

Diller Yüksekokulu tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınava; 

 

a) Yabancı dil hazırlık sınıfının ilk iki yarıyılını tamamlayan ve bu Yönergenin 15. 

Maddesinde belirtilen devam koşulunu yerine getiren öğrenciler, 

 

            b) Bir önceki eğitim-öğretim yılında başarısız olup hazırlık sınıfına yeniden kayıt 

yaptırarak devam eden veya kendi imkânları ile yabancı dil bilgisini geliştiren öğrenciler 

alınır. 

 

(4) Bir önceki eğitim-öğretim yılı başarısız olup, talebi üzerine bir veya iki yarıyıl daha 

devam etmek üzere zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, 

hazırlık sınıfına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerle aynı yükümlülükleri yerine getirmek 

zorundadır. 

 

(5) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde Yeterlilik Sınavı, kısa sınavlar (quiz) ve ara 

sınavlar (vize) ölçme değerlendirme araçları ve/veya yöntemleri olarak uygulanır. Sınavlar 

yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. 

 

a) Kısa sınavlar (Quizler), derslerin devam ettiği süre içinde konu testleri şeklinde 

haberli/habersiz yapılan sınavlardır. Kısa sınavların programı önceden ilan edilmez; herhangi 

bir gün ve herhangi bir ders saati içinde uygulanır. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; 

uygulama, ödev, proje, sunumlar, portfolyo vb. çalışmalar kısa sınavın yüzdelik diliminde 

değerlendirilir. 

 

b) Ara sınavlar (vizeler), her yarıyılda en az bir ara sınav önceden ilan edilen tarihlerde 

yapılır. 

 

c) Yeterlilik sınavına; eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ayrıca 

bir önceki eğitim-öğretim yılında başarısız olan öğrenciler katılır. Bu sınavda 100 tam puan 

üzerinden 70 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı olmuş sayılırlar.  

 

Başarı notunun hesaplanması ve yılsonu sınavına girme hakkı 

 

MADDE 17 - (1) Başarı puanı öğrencinin yabancı dil hazırlık programını başarı ile 

tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak puandır. 

 

a) Zorunlu ve İsteğe bağlı hazırlık öğrencileri akademik yılın sonunda Hazırlık Genel 

Sınavına tabi tutulur. Hazırlık Genel Sınavında öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve dört 

dil becerisi ölçülür. 

 

(b) Öğrencinin yılsonu başarı notu hesaplanırken; yıl içi başarı notunun %60’ı ve 

Hazırlık Genel Sınav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır. Yılsonu Hazırlık Geçme Notu 70 

ve üzerinde olan öğrenciler hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılır.  

 

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz 

 

MADDE 18 - (1)Yapılan sınavlar; sınav tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde ilan 

edilir. 

 

(2) Sınav sonuçlarına, puanların son ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde Yüksekokul 

müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bulunulabilir. İtiraz üzerine ilgili öğretim 



elemanı tarafından yapılacak inceleme sonucu hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili 

yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. 

 

(3) Sözlü olarak yapılan sınavların sonuçlarına itiraz edilemez. 

 

Başarılı öğrenciler 

 

MADDE 19 - (1) Eğitiminin tamamını ya da belirli bir bölümünü yabancı bir dille 

gerçekleştiren programlarda zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, ön lisans, 

lisans ve lisansüstü programına devam etmeye hak kazanır. 

 

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfından başarılı olan 

öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince ilgili 

yarıyıllardaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaftır.  

 

Başarısız öğrenciler 

 

MADDE 20 - (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler, önlisans, lisans ve 

lisansüstü programlarına devam eder. Ancak 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendi gereğince fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında birinci ve ikinci 

sınıflarda yer alan yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. 

 

İlişik kesme, kayıt dondurma ve disiplin işlemleri 

 

MADDE 21 - (1) Yükseköğretim Kurumlarında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki İlgili Madde ile madde hükümleri uygulanır. 

 

(2) Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin 

kayıtlı oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karara 

bağlanır. Kayıt dondurma işlemi yabancı dil hazırlık eğitimi bir akademik yılı kapsadığından 

yarıyıllık olarak dondurulamaz. Disiplin işlemleri ise öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik 

birim tarafından yürütülür. 

 

Bütünleme Sınavı 

 

MADDE 22 - (1) Bütünleme sınavı; yılsonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilere 

tanınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavında alınan not, yılsonu notu yerine geçer. Öğrenci, 

devamsız ise bütünleme sınavına giremez. Başarı notu hesabında, bütünleme sınavına giren 

öğrencinin bütünleme sınavı notu, girmeyen öğrencinin ise yılsonu sınavı notu geçerli sayılır.  

 

(2) Bütünleme sınavı, üniversitenin akademik takviminde belirtilen bahar döneminde yapılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

      Değişim Sınavları 

 

Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı 

 

MADDE 23- (1) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı, Erasmus 
ve Mevlana değişim programları kapsamında yurt dışında eğitim görecek öğrencilere yönelik 
yapılan İngilizce seviye tespit sınavıdır. Sınav, CEFR çerçevesi seviyelerinden B1-B2’yi 
ölçmeye yönelik gerçekleştirilir. 
 
(2) Sınav, Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından belirlenen tarihlerde, 

her akademik yılda bir kez yapılır. Sonuçlar, Erasmus ve Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne 

bildirilir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

 

MADDE 24 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Malatya Turgut 

Özal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

 

MADDE 25 - (1) Bu Yönerge Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

  

Yürütme 

 

MADDE 26 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


